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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 

หน่วยที ่2 การบวกและการลบ                จ านวน 20 ขอ้ 

จงกา  ทบัตัวอกัษร ตรงกบัตัวเลอืกทีต้่องการลงในกระดาษค าตอบ 
1. จ านวนใดมีค่ามากกวา่ 185,900 อยู ่1,377 6. 513,289 – 412,876 มีการกระจายจ านวน 
 ก.  187,277 ข.   187,276  จากหลกัใดไปหลกัใด 
 ค.   187,275 ง.   187,274  ก. หลกัหม่ืน          หลกัพนั 
2. จ านวนใดมีค่านอ้ยกวา่ 763,275 อยู ่82,957  ข. หลกัพนั          หลกัร้อย  
 ก. 608,317 ข.   680,317  ค. หลกัร้อย          หลกัสิบ 
 ค. 608,318 ง.   680,318  ง. หลกัสิบ          หลกัหน่วย 
3. 315,626 – 127,393 กบั 125,421 + 102,879 7. จ านวน 267,905 มากกวา่ผลบวกของ   
 มีผลลพัธ์ต่างกนัเท่าไร   85,603 กบั 97,431 อยูเ่ท่าไร 
 ก. 40,607 ข.   40,067  ก. 84,671 ข.   84,771 
 ค. 40,076 ง.   40,706  ค. 84,871 ง.   84,971 
4. พิจารณาโจทยต่์อไปน้ี  8. “โรงงานแห่งหน่ึงผลิตรองเทา้ผูช้ายได ้
 1)  128,595 + 204,311 = 332,906  58,680 คู่ ซ่ึงมากกวา่ผลิตรองเทา้ผูห้ญิง 
 2)  769,434 – 278,511 = 490,932  3,120 คู่ โรงงานแห่งน้ีผลิตรองเทา้ผูห้ญิง 
 3)  610,476 – 500,379 = 110,097  ไดก่ี้คู่” จากโจทยคิ์ดหาค าตอบไดต้ามขอ้ใด 
 ขอ้ใดหาผลลพัธ์ไดถู้กตอ้ง  ก. น า 58,680 บวกดว้ย 3,120 
 ก.  1)  ,  2) ข.   1)  , 3)  ข. น า 58,680 ลบดว้ย 3,120 
 ค. 2)  ,  3) ง.   1)  ,  2)  ,  3)  ค. น า 3,120 บวกดว้ย 58,680 
5. 20,042 + 19,740 กบั 20,042 + 17,740  ง. น า 58,680 ลบดว้ย 3,120 แลว้บวก 
 ต่างกนัในเร่ืองใด    ดว้ย 3,120 
 ก. วธีิคิด    
 ข.   ผลลพัธ์    
 ค. ตวัตั้ง  
 ง.    ขั้นตอนการท า 

ข้อสอบพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
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9. ไทยส่งขา้วโพดไปขาย 2,431,000 ตนั 14. 783,370 – 85,984 = 697,381 +  
 ส่งปอไปขาย 4,850,000 ตนั ขอ้ใดสรุปได ้  เติมตวัเลขใดในช่องวา่ง 
 ถูกตอ้ง    ก.  2 ข.   4 
 ก. ไทยส่งขา้วโพดไปขายมากกวา่ปอ  ค. 5 ง.   6 
 ข. ไทยส่งขา้วโพดไปขายเท่ากบัปอ 15. 47,600 + 87,800 ขอ้ใดสร้างโจทยไ์ด ้
 ค. ไทยส่งปอไปขายมากกวา่ขา้วโพด  ถูกตอ้ง 
 ง. ไทยส่งปอไปขายนอ้ยกวา่ขา้วโพด  ก. พอ่ฝากเงิน 47,600 บาท ถอนออกมาใช ้
10. 245,322 + 159,761 เม่ือน าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ป   87,800 บาท 
 รวมกบั 512,007 จะมีค าตอบเท่ากบัขอ้ใด  ข. จ่ายเงินค่าผอ่นบา้น 47,600 บาท และ 
 ก. 917,090     ค่าท่ีดิน 87,800 บาท 
 ข.    917,080    ค. มีเงินอยู ่87,800 บาท นอ้งยมืไป 
 ค. 917,060     47,600 บาท 
 ง.   917,050    ง. ขายขา้วไดเ้งิน 87,800 บาท ซ้ือปุ๋ยไป 
11. 167,378 – 69,230 =     47,600 บาท 
 ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง  16. ออ้ยมีเงินฝากในธนาคาร 235,000 บาท 
 ก. มีการกระจายจากหลกัสิบไปหลกัหน่วย  ออมมีเงินฝาก 176,000 บาท ออ้ยมีเงินฝาก 
 ข. มีการกระจายจากหลกัร้อยไปหลกัสิบ  ธนาคารมากกวา่ออมก่ีบาท 
 ค. มีการกระจายจากหลกัพนัไปหลกัร้อย  ก. 57,000 บาท  

 ง. มีการกระจายจากหลกัหม่ืนไปหลกัพนั  ข.    58,000 บาท 
12. ขอ้ใดมีผลลพัธ์ต่างจากขอ้อ่ืน  ค. 59,000 บาท  
 ก. 62,770 + 25,639   ง.    59,500 บาท 
 ข. 44,205 + 44,204  17. ฟาร์มแห่งหน่ึงเล้ียงไก่ 38,200 ตวั เล้ียงเป็ด
 ค. 27,369 + 61,030   28,670 ตวั ต่อมาไก่และเป็ดออกจากไข่มา 
 ง. 75,263 + 13,146   อีก 12,800 ตวั รวมแลว้ฟาร์มแห่งน้ีมีไก่ 
13. 478,920 + 13,916 =   และเป็ดรวมกนัก่ีตวั 
 ผลบวกในหลกัใดบา้งท่ีไม่มีการทด  ก. 79,670 ตวั  
 ก. หลกัหม่ืน หลกัพนั หลกัร้อย  ข.    79,760 ตวั 
 ข. หลกัหม่ืน หลกัสิบ หลกัหน่วย  ค. 69,770 ตวั  
 ค. หลกัพนั หลกัร้อย หลกัสิบ  ง.    69,707 ตวั 
 ง. หลกัร้อย หลกัสิบ หลกัหน่วย 
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18. “พอ่มีเงินอยู ่276,000 บาท ตอ้งการซ้ือ 20. บา้นราคาหลงัละ 1,786,000 บาท ท่ีดินราคา 
 รถยนตร์าคา 518,000 บาท พอ่ตอ้งหาเงิน  570,000 บาท บา้นราคาแพงกวา่ท่ีดินก่ีบาท 
 เพิ่มอีกก่ีบาท” โจทยถ์ามอะไร  ก. 2,356,000   บาท 
 ก. พอ่มีเงินก่ีบาท   ข. 2,250,000   บาท 
 ข. รถยนตร์าคาก่ีบาท   ค. 1,216,000   บาท 
 ค. พอ่ตอ้งหาเงินเพิ่มเพื่อซ้ือรถยนตอี์ก  ง. 216,000   บาท 
  ก่ีบาท 
 ง. พอ่เหลือเงินจากการซ้ือรถยนตก่ี์บาท 
19. ขายท่ีดินไดค้่านายหนา้ 27,000 บาท น าไป 
 ฝากธนาคารซ่ึงมีเงินอยูใ่นบญัชีแลว้  
 48,500 บาท มีเงินรวมทั้งหมดก่ีบาท 
 ก. 75,000 บาท ข.   75,500 บาท 
 ค. 76,000 บาท ง.   76,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


